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 اا

 صا رس
 ر

 هبحسصو هلآو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 ي

 و «نيعمجأ

 ىرسج ام هل ركذأ نأ ىلإ هتعاط متحتتو هتباجإ بجت نم ىنبدن امل هنإف
 - لداعلا كلملا نب ىسوم فرشألا كلملا ناطلسلا عم - ىلاعت هللا همحر - ىدلاول

 ا ا

 لصتاو «قشمد - هللا همحر - فرشألا كلملا كلم امل هنأ كلذو ةرشابملاو ةنطابلا

 ضرعي وهو «هب عامتجالا ىلإ ضرعتيو هركذب جهلي راصو هبحأ یدلاو هيلع ام هب

 .هبانج ىلع فوكعلاو هبابب فوقولاو كولملا كلم ىلإ عاطقنالا رثؤيو كلذ نع

 كلت ىف اوناكو «نيعدتبملا ةلبانحلا "ةيوشح" نم نيدلا ىف ءادعأ خيشلل ناكو
 ىسف مهنم ةعامج بحص دق - هللا همحر - فرشألا كلملا ناكو «نيمدقتم ةلودلا

 داقتعاو فلسلا داقتعا اده :هل نولوقي اوناك «توصلاو فرحلاب لوفي نمم هرغص

 دنع كلذ اوررقو -كلذ نع مهاشاحو -هباحصأ ءالضفو لبنح نب دمحأ مامإلا

 هنأ كلذ فلاخ نميف دقتعي راصو «همدو همحلب كلذل هداقتعا طلتخا ىتح «ناطلسلا

 .مدلا حابم رفاك

 فرحلل دقتعم ريغ «بهذملا ىرعشأ مالسلا دبع نيا :مهنم ةفئاط هل تلاقف

 متأ هنيد ىف حدقيو همذيو هبسيو توصلاو فرحلا دقتعي نم ئطخي لب «توصلاو

 ال ءاملاو عبشي ال زبخلا نإ :ىرعشألا لوقب لوقي هنأ هداقتعا ةلمج نمو «حدقلا

 .قرحت ال رانلاو ی وري

 ىلإ مهبسنو «مهقدصي ملو مهمهتاو ء«همظعتساو «ناطلسلا كلد لوهتساف

 هب لصتا دق ناكو ءهيلإ اهورضحأو مالكلا ةلأسم ىف ىوتف اوبتكف .هيلع بصعتلا

 فذ ىف نقاط ىل فا



 مالکلا حاضيإ ےہ ۽

 كلا ب اف نك او نحكم تنك الا ا لا

 :هدیحوتو ههیزنتو همیظعتو هللا دمح دعب تبتک ام ةلمج نم ناکف

 الو فرحب ںیل ‹یلزا مالکب ملکتم ریدق میلع ریصب عیمس دیرم یح هنو

 هقم ت الكش قاروألاو حاولألا ىف أدادم بلقني نأ همالك ىف روصتي الو توصو

 الو :دابعلا لاعفأ نم ةباتكلا لب «قافنلاو وشحلا لهأ معز امك ءقادحألاو نويعلا

 بجي امك هتاذ ىلع اهتلالدل اهمارتحا بحيو «ةميدق نوكت نأ مهلاعفأ ىف روصتي
 هتمظع دقتعت نأ هيلإ بستناو هيلع لد امل قحو «هتافص ىلع اهتلالدل اهمارتحا
 تاولص - ءاملعلاو دابعلاو ءايبنألاو ةبعكلا مارتحا بجي كلذكو ءهتمرح ىعرتو

 .مهيلع هللا

 رادجلا اذو رادجلا اذ لبقأ »* ىليل رايد رايدلا ىلع رمأ (

 رايدلا نكس نم بح نكلو * ىبلق نفغش رايدلا بحامو

 هرطسأ فحصملا سمي نأ ثدحملا ىلع مرحيو «دوسألا رجحلا لبقي كلذلو

 .اهيف وه ىتلا هتطيرخو هدلجو اهيف ةباتك ال ىتلا هيشاوحو

 لاكشأ نم مسر وأ ءدابعلا ظافلأ نم ءىش ميدقلا للا مالك نأ معز نمل ليوف

 هوبسن امم ءارب فلسلا ءاملعلا رئاسو هباحصأ ءالضقفو لبنح نب دمحأو ءدادملا

 فصو نأ اودقتعي نأ ءاملعلا نم هريغو دمحأب نظي فيكو «مهيلع هوقلتخاو مهيلإ

 دقو «لقنلا حيرصو لقعلا ةرورضب ةثداح لاكشألاو ظافلألا هذهو «ميدق ىلاعت هللا

 :ميركلا هباتك نم عضاوم ةثالث ىف اهثودح نع ىلاعت هللا ربخأ

 (ثدخُم مهّبَر نسم ركذ نم مهيتأي امل ىلاعت هلوق :لوألا عضوملا
 اذه امنإو «ىلاعت هللا ىلع در دقف ميدق هنأ معز نمف ءاثدحم ىتآلا لعج [٠:ءايبنألا]

 برلا نكي مل ةقرو ىف لجو زع هللا مسا انبتك اذإ انأ امك «ميدقلا ىلع ليلد ثدحملا

 ا د یک ی ی ا ا لا
 .ةباتكلا تلح ثيح بوتكملا



 ۰ سسس الکلا حاضیإ

 ةتإ نورصت ال امو نوُرصبت ام ٌمسقَأ الفا :ىلاعت هلوق :ىناثلا عضوملا

 ثداحلا فصوو ءلوسرلل ةفص لوسرلا لوقو [١٤-۳۸:ةقاحلا] (ميرك لوس لوقل
 بر ىلع در دقف ميدق لوسرلا لوق نأ معز نمف «ميدقلا مالكلا ىلع لدي ثداح
 . نيملاعلا

 اًذإ لِللاو سنكلا راّوجْلا سنخلاب ٌمسقُأ الف :ىلاعت هلوق :ثلاثلا عضوملا

 :٠٠١-١١[. ريوكتلا] (ميرك لوُسَر لوقل ةنإ سفنت اإ حبصلاو سعسع
 ىف هنأ معزي مث «توصو فرح نم بكرم نآرقلا :لوقي نمم بجعلاو

 فرح هيف سيل ذإ ؛هعم توص ال درجم فرح الإ فحصملا ىف سيلو «فحصملا

 كرد كلك و يباتكلا لكشلا وه نل ىظفللا فرخلا ناف توف نغ ر وكتم

 س ۷ ر نا اک نک و ا فا و ن اے را
OE 

 نم اقا ك اف امطلا نع الف ياللا نم دعت ل كلذ ف قوت نمر

 اغ لاو اواو ع ا
 فحصملا قرتحا اذإ همزل فحصملا ىف لح ميدقلا فصولا نإ :لاق نمو

 .اريبك اولع نولوقي امع ىلاعتو هناحبس !!قرتحا ميدقلا هللا فصو نإ :لوقي نأ ٠

 نإف مدقلل فانم كلذ نإف «مدع الو ريغت هقحلي ال نأ ميدقلا نأش نمو
 همحر - ىرعشألا هلوقي امك «هيف لاح ريغ فحصملا ىف بوتكم نآرقلا نأ اومعز

 !؟ىرعشألا نونعلي ملف - هتا

 امثإ هب ىفكو «بذكلا هللا ىلع نورتفي فيك رظناف «كلذ فالخب اولاق نإو

 الف [۷۷-۷۸:ةعقا ولا] ( نونكم باتك يف ٌميرك نآَرقل ةنإإ :ىلاعت هلوق امأو

 باتك يفإ :هلوق اهب قلعتي ةفوذحم ةملك نم دبال هنأ ةيبرعلا ةمئأ نيب فالخ

 امل "نونكم باتك ىف بوتكم" :هريدقت فوذحملا كلذ نأب عطقلا بجيو «!نونکُم



eeu مالکلا حاضيإ ٦ 

 فيلكتلا طانم وهو ءةلاسرلا ةحصبو ةينادحولاب دهاشلا لقعلا هيلع لد امم «هانركد

 .نيملسملا عامجإب

 هتداهش نوعمسي ال مهنأل ءادهاش هب ىفكو موقلا ىلع لقعلاب لدتسن مل امنإو
 يركلا هك نم عضاوم یف هب لدتساو «هتداهش لبقو لقعلا لّدع دق ع رشلا نأ عم

 (اتدسقت هللا الإ هلا اًمهيف ناك لإ :ىلاعت هلوقكو ةداعإلا ىلع ءاشنإلاب لدتسالاك
 اطلو قلخ اَمب هلإ لک بَهذل اذإ هلإ نم هَعَم ناك امو :ىلاعت هلوقو «[۲۲ :ءايبنألا]

 توام يف اورظني :یلاعت هلوقو ء[١1:نونمؤملا] (ضعب ىلع مهْضَعَب

 .[١٠۱۸١:فارعألا] (ءيش نم هللا قلخ امو ضأرألاو تاّواَمسلا

 ف ےل ا تست اذ طف و يلا كلا هلك هاه دو نمف ةي اف

 هيلإ انجتحا نإ انيمك ء«لوقعملا انكرتو لوقنملاب انللدتسا كلذلف «لوقنملا ىلإ نوعجري ٠
 .هانرخأ هيلإ جتحن مل نإو «هانزربأ

 فرح لكب هل ناک هبرعأو نآرقلا اق ن رولا تسلا ف ءا دک

 ابیعم نوکي ال و ««ةنسح فرج لکب هلف هبرعی ملو هأرق نمو «تانسح رشع

 (نولنغت متنکاَم ال١ نوزجت امو :ىلاعت لاق دقو «بارعإلاب الماكو نحللاب

 ا ىلع لد نآرقلا ةءارق ىلع ىزجن انأب هلوسر ربخأ اذاف «[۳۹:تافاصلا]

 ةنسو هللا باتكب مهلهج لبق نم موقلا ىتأ امنإو «ةميدقب انلامعأ تسيلو ءانلامعأ

 ىف قلطي نآرقلا ظفل نإف ء«نهذلا ةدالبو لقعلا ةفاخسو برعلا ناسلو ي هللا لوسر
 مهنأ بجعلاو ءةثداحلا ةءارقلا ىلع قلطيو «ميدقلا فصولا ىلع ناسللاو ع رشلا

 ال رانلاو ىوري ال ءاملاو عبشي ال زبخلا نإ" :هلوقب - هللا همحر - ىرعشألا نومذي ٠

 رلاو عيبشلا نإف «ميركلا هباتك ىف هانعم ىلاعت لا لزنأ مالك اذهو "قرحت

 ملو «عبشلا زبخلا قلخي ملف ءاهقلخب ىلاعتو هناحبس برلا درفنا ثداوح قارتحالاو

 وه قلاخلاف «كلذ ىف ابابسأ تناك نإو «قارتحالا رانلا قلخت ملو «ىرلا ءاملا قلخي

 «۷١:لافنألا] (ىَمَر ةللا نكلو تّْيَمَر ذإ تّيَمَر امو ] :ىلاعت لاق امك «ببسملا
 وه ةتآوإ :ىلاعت لاق دقو هيف اببسناك نإو.ىمرلل افلاخ ةلوشر نؤوكي نأ ىفت



 ٠ چو وج ا اا

 ءاكبإلاو كاحضإلا عطتقاف ء[٤٤-١٤:مجنلا] (ايحأَو تاَمَأ وه ةنأو ىكّبأو كحضأ

 - هللا همحر - ىرعشألا عطتقا كلذكف ءهيلإ اهفاضأو ءاهبابسأ نع ءايحإلاو ةتامإلاو

 قلاخ هللا :ىلاعت هلوقل ءاهقلاخ ىلإ اهفاضأو اهبابسأ نع قارتحالاو ىرلاو عبشلا

 ل ء[٣:رطافإ] (هّللا ٌرْيَع قلاخ نم له :ىلاعت هلوقلو ء[۲٠:رمزلا] (ءيش لك
 ملو يتايآب متبذكأ ) ء[۹:سنويإ (ةليوأت ْمهتأَي اًمَلو هملعب ًاوطيحُي مل ام ًأوُبذك
 A4] لمنلا] (نولمغت متنك ادام اًمْلع اهب اوطيحت

 ميقسلا مهفلا نم هتفآو ء* احيحصالوق بنئاع نم مسكو

 .ايتفلا ىف ركدذ ام ضعب ادهو

 اوراطف «مهيلع كحسضي وهو مهيلإ هامر «هومار ام ةباتك نم غرف املف

 ءاهب اورفظ ىتلا ةميظعلا صرفلا نم هيلع لوصحلا نأ نودقتعي مهو «باوجلاب

 كلملا ىلإ ايتفلا اولصوأف «هلامو همد ةحابتساو هلاصئتساو هكالهب نوعطقيو

 هولاق ام ىدنع حص :لاقو ابضغ طاشتسا اهيلع فقو املف - هللا همحر - فرشألا

 ا و و ا ی
 !! رافكلا نم لب ال !! راجفلا نم هنأ

 نم ءءاهقفلا ةماع هطامس ىلع هدنع و ءراطقإلا دنع ناضمر ىف كلذ ناكو

 ناطلسلا :مهنايعأ ضعب لاق لب هيلع دري نأ مهنم دحأ عطتسي ملف «راطقألا عيمج

 هجوم ريغ مالكب نورخآ هومو «رهشلا اذه لثم ىف اميس الو «حفصلاو وفعلاب ىلوأ

 ةليللا كلت اولصفنا املف ءهتقفا ومب اوتفأ دق مهنأ نورهظي «مصخلا بهذم ةحص مه وي

 ماقأ و «ناطلسلا دنع ةليللا كلت ىف ىرج امب دلبلا ىف سانلا لغتشا ةعلقلاب هسلجم نم
 ناكو «ىكلاملا بجاحلا نب ورمع ابأ نيدلا لامج ةمالعلا خيشلا ىلاعتو هناحبس هللا

 هده ىف - ىلاعت هللا همحر - لمعلاو ملعلا نيب عمج دقو «هنامز ىف هبهدم ملاع

 دنع ةصقلا هذه اورضح نيذلا نايعألا ءاملعلاو ةاضقلا ىلإ ىضمو «ةيضقلا

 ىلع مكريغو «قحلا ىلع مكلك مكنأ بجعلا :لاقو ءريكنلا مهيلع ددشو «ناطلسلا
 ةعيرشللو ىلاعت هلل مترصتنا امو «متكسو «قحلاب قطن نم مكيف امو «لطابلا



 ىف اميس الو «حفصلاو وفعلاب ىلوأ ناطلسلا :لاق ملكت نم مكنم ملكت املو ءةرهطملا
 مرج نع الإ نانوكي ال حفصلاو وفعلا نإف «بنذلا مهوب طلغ اذهو ءرهشلا اذه

 دبع نبا هلاق ام نأب ناطلسلا مالعإ ىف فطلتلا قيرط متكلس متنكو امأ «بنذو

 كلذ لع فلخلاو فلسلا روهمج نأو «قحلا لهأ بهذم وهو «مكبهذم مالسلا

 هىا و ی وو و كلذ ىف مهفلاخي

 قحا ًاوُمَتكتو لطاَبلاب قحلا اوُسبلت الوإ :یلاعت لاق دقو ءهلقعو هملع نوفعضتسي

 .[١٤:ةرقبلا] (نوُملعَت متنأو
 ءلاحلا ةروصب ايتف ىلع مهعم حلطصا نأ ىلإ مهخبويو مهفنعي لزي ملو

 «هتتفاومب مهطوطخ ذخأو كلذ ىلع هوقفاوف «مالسلا دبع نبا ةقفاومب اهيف اوبتكيو

 هرضحتو ةلبانحلاو ةيعفاشلل اسلجم دقعي نأ ناطلسلا نم مالسلا دبع نبا سمتلاو
E |ءاهتفلا طوطخ ذخأ هنأ هل ركذو «نيملسملا  

 مهنكمي مل هنأو ءهل مهتقفا ومب ايتفلا هيلع تئرق امل ناطلسلا سلجمب اوناك نيذلا

 كلذ ىف هتدح نم رهظ امو هبضغل تقولا كلذ ىف ناطلسلا رضحمب مالكلا

 ` نقلا

 بقاعي هنأو ءهيلإ عجري قحلا هل رهظ اذإ هنأ ناطلسلا ىف دقتعي ىذلا :لاقو

 هدمغت - لداعلا كلملا ناطلسلا هدلاو ةقفاومب سانلا ىلوأ وهو «هيلع لطابلا هوم نم

 اريزعت ةعدتبملا ةلبانحلا نايعأ نم ةعامج رزع دق ناك هنإف - هتمحرب ىلاعت هللا

 .مهناهأو مهعدبو غدر ال

 ام هدي طخب اهيف بتكو «ءةقروو ةاود ىعدتسا ناطلسلاب كلذ لصتا املف

 :هلاتم

 - مالسلا دبع نبا هيقفلا هسمتلا ام ىلإ لصو «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 امو ءهطخ ىلع انفقو دقو «ءاهقفلاو نيتفملا عمجو سلجم دقع ىف - هللا هحلصأ

 RR انملع و «هب یتفأ

 نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع» :مهقح ىف # لاق نيذلا نودشارلا



 مالكلا جاضيإ ۹

 صلخيو قحلا عبتيو هاوه بلغي ملسم لكل ةيافك اهيف ةعبرألا ةمئألا دئاقعو «ىدعب
 ىلع باوجلا نوكيف تبثت نأ كيلعف ءداهتجالا ىعدت تنك نإ الإ مهللا «عدبلا نم ٠

 .سماخ بهذم بحاص نوكتل «یوعدلا ردق

 كلذف - هناوضرب هللا هدمغت - ىدلاو مايأ ىف ىرج ىذلا نع هتركذ ام امأو

 :ئنيد رمأل ةمالسلا باب حتف الإ ببس هل ناك امو «كنم هب ملعأ انأ لاحلا

 باذعلا ةيناج ريغب لحف »* موق ءاهفسهرجمرجف

 يلا رض رشات نمو «اهريثم هلا نعل ةمئان ةنتفلا» :ثيدحلا ىف درو دقف اده عمو

 .ة هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتك دضعي ام «ىلاعت هللا نم انصلخي امب هانلباق اهتراثإ

 اهأرقو اهضف «هيلع اهب دفو املف ءهعم ةعقرلا ريسو الوسر ىعدتسا مث

 :لاقف .مالسب بهذاف ءاهيف ام تمهفو ءاهتأرقو تلصو دق :لوسرلل لاقو ءاهاوطو

ERTةاود خيشلا رضحتساف .اهباوج راضحإب ىلإ ةيناطلسلا ةعاطملا  

 :هلاثم ام اهيف بتكو

 (نولمغي اوتاك اًمع نْيعمْجأ مُهنلأسنل كبروفإ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 نإوإ هيدل همركأو هيلإ هقلخ بحأل لاق ىلاعت هللا ناف دعب امأ [۹۲-1۳: رجحلا]

 اإ مُه نإو نظل الإ نوبتي نإ هللا ليبس نع كولضُي ضرألا يف نم رثكأ عطت

 ديعسلاف ءهقلخ حئاصنب هلسر لسرأو هبتك هللا لزنأ دقو ء[١١١:ماعنألا] (نوصر خي
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 تلعف ام ىلع اوحبنصتف ةلاهجب اَّمْوق اوُبيصت ن ونيف ًابتب قساف مكءاج نإ اونمآ

 تظفحو هتحيصن تلبق نم ىلوأ ىلاعتو هناحبس وهو ء[1:تارجحلا] (نيمدان

 .هديص و

 .ناطلسلل حصنلا الإ هيلع ىنلمح امف ءاملعلا عمجو سلجملا ا او

 ليق «ةحيصتلا نيدلا» :لاقف نيدلا نع 4# هللا لوسر لئس دقو «نيملسملا ةماع و

 .«مهتماعو نيملسملا ةمئأو هلوسرلو هباتكلو هتل» :لاق ؟ا لوسر اي نمل



 «هبجومب لمعلاب هباتكلو «هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب یلاعت هللا حصنف
 نيملسملا ةماعلو ءهيهاونو هرماوأ دنع فوقولاو هماكحأ ىلإ مهداشرإب ةمئأللو

 ىستلا ايتفلاو كلذ ىف ىلع ام تيدأ دقو ءهيدل مهفلزيو هيلإ مهبرقي ام ىلع مهتلالدب (

 نم ءالضفلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا ءاملع اهيلع قفاوي ةيضقلا ىف تعقو

 زوجي ال ىذلا قحلا وهو «مهب هللا ًابعي ال عاعر الإ كلذ ىف فلاخي امو ءةيلبنحلا

 ةحصسد ملعل ناطلسلا سلجم ءاملعلا رضح ولو «هعفر نكمي ال ىذلا باوصلاو «هعفد

 لثمب مهطوطخ ةعامجلا بتك دقو «كلذ قيقحت ىلع سانلا ردقأ ناطلسلاو .لوقأ ام

 اس ل و ناطللا تضع نما او ا رمالا لوا تكس نم تكس امنا و هلق ام

 كلذ عمو ءارخآ هيلإ اوعجر امب الإ الوأ اوتفأ امل ناطلسلا بضغ نم هودهاش
 اهيف بتكيل مالسإلا دالب ىلإ ثعبيو «ريغلا هركذ امو ايتفلا هذه ىف هتركذ ام بتكيف

 ءاملعلا بتك رضحن نحنو «هيلع ايتفلا ىف دمتعيو هيلإ عوجرلا بحي نم لك

 .ناطلسلا اهيلع فقيل نيربتعملا ٠

 الو ‹فحصملاب نيهتسي ىرعشألا نأ ناطلسلا عمس ىلإ اوقلأ مهنأ ىنغلبو

 نأ اندنعو «بجاو فحصملا ميظعت نأ نيملسملا ءاملع عيمجو ةيرعشألا نيب فالخ

 ةا را و ةا فاو .رفك قف هةم ءيت أ فصلا ناتا نم

 رباقم ىف نفدي الو هيلع ىلصي الو نفكي الو لسغي الو هقنع برضتو نيملسملل

 .عابسلل ةمعط عاقلاب كرتي لب «نيملسملا

 امك ؛قلخلا مالك هبشي ال «هتاذب مئاق ىلزأ ميدق هناحبس هللا مالك نأ انبهذمو

 راصل هتقراف ول ذإ ءهتاذ قرافت نأ هتافص ىف روصتي الو ءقلخلا تاذ هتاذ هبشت ال

 اک ا و ا ع

 ءةنسلأالاب ء ورقم ءرودصلا ىف ظوفحم فحاصملا ىف بوتكم كلذ عم وهو

 دقف كلذ دقتعا نمو ء«نيظفاللا ظافلأ الو نيبتاكلا دادمب تسيل ةميدقلا هللا ةفصو

 انبرو «ىبغو لهاج الإ كلد دقتعي الف «نيملسملا دئاقع نع ج رخو «نيدلا قراف

 .نوفصت ام ىلع ناعتسملا



 مالكلا حاضيإ ۱۹

 رم ىلاعتو هناحبس هللا نإف «نتفلا ةراثإ باب نم اهلاطبإو عدبلا در سيلو
 زوجي ال هللا نيد رصنو هللا رمأ لثتما نمو «هوملع ام نايبب مهرمأو «كلذب ءاملعلا
 ب شا لوسر هنعلي نأ

 اسف نل ندا لوضا سالا ته ا ااا رم نف ك ا

 هيف متدمتعا امم مالكلا اذه لثمو «عورفلا ىف فالخلاو ءدحاو لصألا نإف «بهاذم

 .هدودح دنع فقيو هنيد فرعي نمب ملعأ هللا «هلوق دمتعي نأ زوجي ال نم لوق
 هدنجو هنيد راصنأو ءىلاعت هللا بزح ةلمج نم انأ معزن اننإف كلذ ا

 .یدنجب سیلف هسفنب رطاخی ال یدنج لکو

 نأ نم انل رهظ امب هيف انملكت نحنف ةمالسلا باب رمأ نم ركذ ام امأو
 ةرصنو نيدلل ازازعإ كلذ لعف امنإ - هتمحرب هللا هدمغت - لداعلا كلملا ناطلسلا

 هدحو هلل دمحلاو ء«رئارسلا ىلوتي ىلاعتو هناحبس هللاو «رهاظلاب مكحن نحنو ؛«قحلل

 .ملسو هبحصو هلآو دمحم اندیس ىلع هللا یلصو

 .مثعلت الو ددرت الو فقوت ريغ نم «لسرتسم وهو اهبتکي ناکو (

 اهتباتک لاح هدنع ناکو «لوسرلل اهعفدو ءاهمتخو اهاوط اهتباتك ىهنأ املف
 ةدرا ولا ةعقرلا ىلع هفقوف «ناطلسلا سلجم رضحي نممو ءالضفلا ءاملعلا نم لجر

 باوجلا نع زجعي خيشلا نأ دقتعاو هنول ريغتف «فرشألا كلملا ناطلسلا نم هيلع

 لسرتسم باتكلا خيشلا طخ املف «باطخلا ديدش نم ناطلسلا ةقرو نم دهاش امل
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 «باوصلا مدعو باوجلا نع زجعل ةدعاس نب سق ىلإ تلصو كيلإ تلصو ىتلا
 .ىهلإ دييأت اذه نكلو

 ةعقرلا هلصوأو - ىلاعت هللا همحر - ناطلسلا ىلإ لوسرلا داع املف

 | خيشلا فلت ودعلا نقيتو ءهبضغ عو ةطاقا تدتا هع رو اهخفوا

 .هبطع و



 مالكلا حاضيإ

 خيشلا نيبحملا نم ناكو «هراد ذاتسأ كاذ ذإ ناكو ءاليلخ زرغلا ىعدتسا مث

 تارا رس د ا نو ا ف نکلا

 انأ :هل لاق مث ء«بدأتو ددوت نسحب هيدي نيب سلجو «هيلإ زرغلا ءاجف

 تس ممتنعأو «كيلع اوبصعت دقل للاو ءنيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو «لوسر

 ةدحاو ةرم ولو كآر ناك ولو «ناطلسلاب رمألا ًأدبم ىف كعامتجا مدعب كسفن ىلع

 .ىلغألا ةد كنا تنكو داضأ .رومألا هذه نم ٤ي کامل

 .كل تليق امك ةلاسرلا دأ :هل لاقف

 هنا اش ال و ك رو لع ةف رق و دنع, ناطالا ةف لح الات ۷ اف
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 :طورش ةثالث هيلع انطرش دق انإ :هل لقو مالسلا دبع نبا ىلإ بهذا :لاقف «هداقتعا

 .هتيب مزلي هنأ :ثلاثلاو «دحأب عمتجي ال هنأ :ىناثلاو «ىتفي ال نأ اهدحأ

 ركشلل ةبجوتسملا «ىلع ةليزجلا هللا معن نم طورشلا هذه نإ زرغ اي :لاقف

 نأ دقتعأو اههركأو اهب امربتم تنك هللاو ىنإف ايتفلا امأ ماودلا ىلع ىلاعت هلل

 ف نلاوهتا ام ىلع ةم اهارأ تنك ىت لرلو هنج رف ىع قا
 ت

 ةدابعل ىغرفتل «ىتداعس نم اذهف «ىتیب یموزلو «سانلاب یعامتجا كرت امأو
 اذهو «ىلاعت هللا ةعاطب لغتشاو هتئيطخ ىلع ىكب هتيب مزل نم ديعسلاو «ىلاعت هللا

 ءنابضغ وهو ناطلسلا دي ىلع اهارجأ ىلإ ىلاعت هللا نم ةيادهو قحلا نم ةيلست

 .ناحرف اهب انأو

 هنمضتملا ةلاسرلا هده ىلع كل حلصت ةعلخ ىدنع تناك ول زرغ اي هللاو

 ا ھا ا «حوتفلا ىلع نحنو كيلع ت اا

 .هعدوو ءاهلبقو

 نمل لاقف «خيشلا نيبو هنيب ىرج ام هل ركذو ناطلسلا ىلإ فرصناو

 .هّللا نيبو اننيب هوكرتا ءةمعن ةبوقعلا ىري لجر اذه ؟هب لعفأ ام ىل اولوق :هرضح



 ۲ س العلا حاضيإ

 لامج ةمالعلا خيشلا نإ مث «مايأ ةثالث ةلاحلا كلت ىلع ىقب خيشلا نإ مث

 بكر «لمعلاو ملعلا نيب عمج دق ناكو ءهنامز ىف ةيفنحلا خيش ىريصحلا نيدلا

 لوخد فزت كلا غلت الف نالا ةف ر اعضا لوجو هل ارامك

 ةرامإلا راد ىلإ هولخدي نأ مهرمأو ءهنولقني هتصاخ هيلإ لسرأ ةعلقلا ىلإ ى ريصحلا

 .هرامح نع هلزنأو «هيلإ ىشمو امئاق بثو ناطلسلا هآر املف هرامح ىلع ابكار
 بورغ بيرق «ناضمر یف ناکو «هیلع هدوفوب رشبتساو «هتمرکت ىلع هسلجأو

 زمنا

 حادق ناطلسلا رضحأو «برغملا ةالص اولص نذأو برغملا تقو لخد املف

 هل لاقف «كبارش ىلإ الو كماعط ىلإ تئج ام :هل لاقف «خيشلا هلوانو هلوانتف بارش

 .هموسرم لثتمن نحنو خيشلا مسري :ناطلسلا

 ىف وأ دنهلا ىف ناك ول لجر اذهو «مالسلا دبع نبا نيبو كنيب شيآ :لاقف

 هيلع هتكرب متتل هدالب ىف هلولح ىف ىعسي نأ ناطلسلل ىغبني ناك ايندلا ىصقأ
 .كولملا رئاس ىلع هب رختفيو «هدالب ىلعو

 ج ر یک تا و اغ نة ید نا ل

 .هنيبو ىنيب مكحلا نوكيو ءامهيلع خيشلا فقيف «هيلإ اهتريس ةعقر

 :لاقو ءامهرخآ ىلإ امهأرقو امهيلع فقوف «نيتقرولا ناطلسلا رضحأ مث

 نمو «حيحص امهيف ام لكو «نينمؤملا نيقيو نيحلاصلا راعشو نيملسملا داقتعا اده

 ءرامح وهف توصلاو فرحلا تابثإ نم حصخلا هلاق ام ىلإ بهذو امهيف ام فلاخ

 .هقح ىف طرافلا كردتسنو «ىرج امم هللا رفغتسن نحن :هللا همحر - ناطلسلا لاقف

 .هتللاخمو هتللاحم بلطو خيشلا ىلإ لسرأو ءءاملعلا ىنغأ هنلعجأل هتلاو

 مهنإ ثيحب «مهتملك تلعو ةنسلا لهأ ىلع اورصنتسا دق ةلبانحلا تناكو

 امدنعف «مهنومذيو مهنوبرضيو مهنوبسي ةيلاخلا عضاوملا ىف مهب اولخ ادإ اوراص

 لهأ داقتعا نم ريفغلا عمجلا هيلع ام ققحتو ناطلسلاب ىريصحلا نيدلا لامج عمتجا



 ا ا ا
 دحأ ىقفي ال نأو «مالكلا ةلأسم ىف مالكلا نع كاسمإلاب نيقيرفلا ىلإ مدقت «قحلا

 اصلا تال دمی ا

 .اهيف ام سوفنلا ىفو «راسكنالا ضعب ةعدتبملا ترسكناف

 لماكلا كلملا ناطلسلا لوصو قفتا نأ ىلإ كلذ ىلع ارمتسم رمألا لزي ملو
 وهو ؛ءاحيحص هداقتعا ناكو ءةيرصملا رايدلا نم «قشمد ىلإ - ىلاعت هللا همحر -

RS A N )ناكو ءداقتعالا ىف - هللا همحر - ىرعشألا  

 عامتجالا اجرف «مالكلا ةلأسم ىف قشمد ىف ىرج ام عمس دق ةيرصملارايدلاب وهو
 ايصقتسم ةيضقلا هذه ىف ىرج ام هل بتكي نأ هنم بلطف «هيلإ رذتعاف «خيشلاب

N EG 
 نأ ىلا هسفن ىف كلذ رسأ هيلع فقوو هيلإ كلذ لصو املف ءاهرخآ ىلإ ةصقلا

 :لاقو - ىلاعت هللا همحر - فرشألا كلملا ناطلسلاب عمتجا
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 ؟اهيف تعنص اذامف «ناطلسلاب تلصتا ةيضقلا نأو ءمالكلا

 كلذ مقا ر كاكا ادم ىف ناكلا نم ننال تتم تنا وخ اب لاف

 :داتضخلا

 الإ هذه ام !!حيلم هللاو :ىلاعت هللا همحر - لماكلا كلملا ناطلسلا لاقف

 رمألا نم قحلا لهأ عنمتو ء«لطابلاو قحلا لهأ نيب ىواست ةنطلسو ةسايس

 !؟مهيلإ هللا لزنأ ام اومتكي نأو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 نيد اورهظي نأو مهججحب اونحلي نأ نم ةنسلا لهأ نكمت نأ قيرطلا ناك

 نكمت نأو «مهريغ عدتريل اسفن نيرشع ةعدتبملا ءالؤه نم قنشت نأو «هلل

 .نينمؤملا قيرط مهل اونيبي نأو نيملسملا داشرإ نم نيدحوملا

EE N O O A OT 

 (لاتقلا نينمّوُمْلا هللا ىقكو ارْيَخ اولان ٌمَل مهظْيغب اورفك َنيذلا ]الأحزاب:٠٠[



 mmm ٣ ءالكلا حاضيإ

 ناطلسلل ةلأسملا تعشقناو - ىلاعت للا همحر - لماكلا كلملا ناطلسلا دي ىلع

 :لاقو خيشلا نم هئايحو هلجخب حرصو - ىلاعت هللا همحر - فرشألا كلملا

 هاضرتي راصو «ةميظع ةطلغ مالسلا دبع نبا قح ىف هللاو انطلغ دقل

 ىف ةحلملا' لثم راغصلا هفيناصت هيلع أرقي نأ بلطيو «هاتفأ امو هيواتفب لمعيو
 موي ىف "ةالصلا دصاقم" هيلع تئرقو ءايتفلا ىف اهضعب ركذ ىذلا "قحلا لهأ داقتعا

 ارقا :ئراقلل لوقي هصاوخ نم دحأ هيلع لخد املكو «ءهيلع ًأرقت تارم ثالث .

 .اهعامسب هللا هعفنيو نالف اهعمسي ىتح «مالسلا دبع نبال "ةالصلا دصاقم'

 وأ اياوزلا خياشم ضعب ىلع "ةالصلا دصاقم" تئرق ول :ىدلاو لاق ىتح

 .ىرخأ ةرم هيف اهداعأ امل سلجم ىف ةدحاو ةرم فوصتم وأ ديرم وأ دهزتم ىلع

 نسبا طبس نيدلا سمش خيشلا فرشألا كلملا ناطلسلا ىلع لخد دقلو

 نم فولألا هسلجم رضحيو «ميظع لوبق هل ناكو ء«نامزلا ظعاو ناكو «ىزوجلا

 سانلا قدحيو مايألا ضعب ىف ربنملا ىلع علطي ناك ءابجع هنم تدهاش دقلو «سانلا

 نع لزنيو «مهسفنأ نولتقيو «هعم سانلا ىكبيو ىكبيو بحتنيو ةعاس قرطيف «هيلإ
 هسلجم نم سانلا بهذيو ءههجو ىلع امئاه بهذيو «ةدحاو ةملكب ملكتي الو ربنملا

 رعش : رهشألا ةثالثلا ىف سلجي ناكو «هريغ دحأل هرأ مل اذهو «یرایح یراکس مهو

 لبق هسلجم روضحل نوبهأتي سانلا ناكو «تبس لك ناضمرو نابعشو بجر

 .مايأ ةثالثب تبسلا

 نيب اهأ رقف ءاهأرقا :هل لاقو "ةالصلا دصاقم" هلوان ناطلسلا ىلع لخد املف

 ءاهركذب ىتآلا كسلجم زرط :لاقف ءاهلتم دحأ فنصي مل :لاقو ءاهنسحتساو هيدي

 هللا دمحو ربنملا ىلع علط داعيملا ءاج املف ءاهلمعتو اهليصحت ىلع سانلا ضرحو

 :لاقو  هیبن ىلع ىلصو «هیلع یتا و یلاعت

 نيب ةلص ىهو ءةالصلا ةيندبلا تادابعلا لضفأ نأ -هللا مكمحار -اوملعا

 اهوعمساف «مالسلا دبع نبا :فينصت "ةالصلا دصاقم' ب مكيلعف ءهبر نيبو دبعلا

 اسورع تناکو «مكیلع زعي نمو مكدالوأ اهوملعو اهب اولمعاو اهوظفحاو اهوعو



 ءسلجملا كلذ ىف ميظع عقو اهل ناكو «مهيلإ اهادهأو مهيلع اهالحف ءاهتطشام وهو

 ىدسلا و مهلاحأف ءاهليصحتو اهملعتو اهتباتكل سانلا اندصق سلجملا ضفنا امدنعو
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 .خيشلا ىلع اهنوعمسيو ءاهنولصحي سانلا ناكو

 ةضرم ضرم نأ ىلإ هلاوقأب كربتيو ناطلسلا دنع مظعي ىدلاو لزي ملو
 :هل لقو مالسلا دبع نبا ىلإ بهدا :هباحصأ ربكأل لاقف ءةايحلا نم سئيو «توملا

 هل وعدتو هدوعت نأ كلأسيو «كيلع ملسي ركب ىبأ لداعلا كلملا نبا ىسوم كبحم -

 . ىلاعت هللا دنع ادغ هب عفتني امب هیصوتو

 لضفأ نمل ةدايعلا هذه نإ «معن :لاق ءةلاسرلا هذهب هيلإ لوسرلا لصو املف

 ًَرسف «هيلع ملسو هيلإ هجوتف «ىلاعت هللا ءاش نإ ىدعتملا عفنلا نم هيف امل «تادابعلا

 ىسل عداو خش ىف ىنلعجا نيدلا زع اي :هل لاقو هدي لبقو ءاميظع ارورس هتیؤرب

 .ىنحصناو ىنصوأو

 دحأ دنع ىل سيلو تيبأو قلخلا للاحأ ةليل لك ىنإف «كتللاحم امأ :هل لاقف

 هلوقب المع سانلا ىلع نوكي الو «ىلاعت هللا ىلع ىرجأ نوكي نأ ىرأو ءةملظم
 نوكي نألف ء[٠:ىروشلا] (هللا ىلع ُهرجَأف حّلصأو افع نمف :ىلاعتو هناحبس

 .ئلإ ًبحأ هقلخ ىلع نوكي الو هللا ىلع ىرجأ <

 نم هحالص ىف امل «نايحألا نم ريثك ىف هل .وعدأ ىنإف ناطلسلا امأو
 و هع هيج و دو نم ام نالا رت ناق تاو او نيا اا

 ا

 - هيضاقتو هلوبقل تنيعتو تبجو دقف «ناطلسلل ىتحيصنو ىتيصو امأو

 وهو رمأو ءةشحوو عقاو لماكلا ناطلسلا هيخأ نيبو هنيب عقو دق هضرم لبق ناكو

 ىمست ةلزنم ىلع برضف ءرصم بوص ىلإ هزيلهد بصني ضرملا كلد ىف
 ك ا ا هلا لاف رفا رنا وي د امرا كدت ناو كأ
 ءادعألا ىلع رصنلاو تاحوتفلاب روهشم تنأو «كمحرو «ريبكلا كوخأ لماكلا
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 ءادعأو هللا ءادعأ ىلإ كزيلهد برض كرتت «مالسإلا دالبب اوظاخأ دق رتتلاو

 عطقي الو ءرتتلا ةهج ىلإ هزيلهد ناطلسلا لقنيف «كيخأ ةهج ىلإ هبرضتو «نيملسملا

 ا ف یک اکو راک لک ا لاک مج یر ر لکل دک ایک

 ةف ة راح ىف نالحسلا ناك ةئ لات فا يق ناو ةمظعلا ةا هه

 اخ ةا و را هش, كدا را رع رک فا كار ا ن

 كلذ ىف لقنف ءريصقلا اهل لاقي ةلزنم ىلإ قرشلا ىلإ هزيلهد لقنب تقولا ىف -
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 .كاياصوو كحئاصن نم ىندز :هل لاق مث

 نوحيبب هباونو رطخ ىلع وهو ضرملا اذه لثم ىف ناطلسلا :هل لاقف

 نيملسملا سيكمت ىف نوعرستيو روجفلا نوبكريو رمخلا نونمضيو ءاسنلا ج ورف

 نی لک لاا ها رواق هه لار نا اا ق اه لكا و

 :هل لاقو هعيمج كلذ لاطبإب تقولل - ىلاعت هلا همحر - مدقتف ءةملظم لك عفرو

 ىف كنيبو ىنيب عمجو ءاريخ نيملسملا نعو كحئاصن نعو كنيد نع هللا كازج

 .همركو هنمب هنجلا

 اهردكأ ال ءىلاعت لل ةعامتجا هذه :لاقو هيلع اهدرف «رانيد فلأ هل قلطأو

 سانلا دنع عاش دقو ءدلبلا ىلإ ىضمو ناطلسلا خيشلا عدوو ءايندلا نم ءىشب

 حلاصلا ضعي مل مث ءاهضعب ليطبتب هسفنب رشابو تاركنملا ليطبتو سلجملا ةروص -

 ءةباين ذئموي ةنطلسلاو كلملا ريبدتل رشابملا ناك هنأل ؛تاركنملا ليطبتب لبعامسا

 ىف هنم مظعأ ناكو هدعب كلملاب لقتسا مث ءةايحلا ىف دعب فرشألا كللملا ناطلسلاو

 يک ر ا ا ا داغ و واو ا

 هلفاحجو هركاسعب ةيرصملا رايدلا نم - ىلاعت هللا همحر - لماكلا ناطلسلا مدق

 ءهعم حلطصا مث ءاريسي قشمدب ليعامسإ هاخأ رصاحو «قشمد ىلإ هشويجو
 ىلع هسلجأو «ماركإلا ةياغ همركأف لماكلا كلملا ناطلسلا .دنع خيشلا رضحو

 .هسأر ىلع فقاو وهو كلذ دهاشي ليعامسإ حلاصلاو «هتمركت



 ؟كلذ هل زوجي لهف «قدنبلا ىمرب مارغ هل اذه نإ :خيشلل لماكلا كلملا لاقف

 رسكيو نيعلا ًأقفي هنإ» :لاقو «هنع ىهن # هللا لوسر نإف هيلع مرخي لب :لاقف
 .«مظعلا

 كلملا ناطلسلا ىلوو ءاهكلم راصو اهكلمو اهيلإ هجوتف «كبلعب هاطعأو

 اهب ركذو «قشمد عماجب ىلازغلا ةيواز سيردت خيشلا - هلا همحر - لماكلا

 ىف لخدو «ةريثك اطورش خيشلا هيلع طرتشا امدعب قشمد ءاضق هالو مث «سردلا

 هللا همحر - ةينملا هتسلتخا مث ءةمظعملا ةفالخلا ىلإ ةلاسرلل هنيع مث «هطورش

 .یلاعت <

 كلملا كلمت مث قشمدل ليعامسإ حلاصلا كلمتو فرشألا كلملا توم ناكو

 ها ف ام ى الا كا ك ك ا رو د رمو ىل ناكا

 لزني نأ ىلع قرشلاب ناكو - هللا همحر - بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا داوجلا

 حجت علاسصلا كلما مدقو كلذ هل لغفف ءاهآلاو امو ةقزلا ةضوحعيو قشمد نع هل

 هجوت مث «ةلماعم نسحأب خيشلا لماعو اهكلمو قشمد ىلإ - هللا همحر - نيدلا

 كبلعب نم هلاجر مدختسي هنأ ىلع ليعامسإ حلاصلا عم هقافتا دعب سلبان ىلإ هركسعب

 باونلا بتاكو ناطلسلا ناخو هسفنل هلاجر مدختساف ؛نيزيضبلا ىلع هدجنیو

 نيدلا مجن حلاصلا كلملاب رابخألا تلصتا املف «هيلإ اه وملسف «مهيلع مدقف «قشمدب

 مهيلع لمحف نيلاتغملا نم ةعامج هدصقو «هنع اوقرفتو هركاسع هنع تصلخت -

 ةدمم هدنع ماققأو هرسأف ءدواد رصانلا كلملا ىلإ ًاجتلاف «مهنم ىلاعت هللا هاجنو

 .نييرصملا ىلع هعم حلطصاو «كركلاب

 امو «فرشألا كلملا عم هل قفتا ام دهاش دق ناك هنإف ليعامسإ حلاصلا امأو
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 كلذ ىلع ىقبو «قشمد عماج ةباطخ ليعامسإ حلاصلا هال وف «ماركإلا نم لماكلا

 ص

 .ہهدم



 ۹ س العلا حاضيإ

 مهيلإ لصوف «كلذب هوبتاكو نيدلا مجن حلاصلا كلملل اوفلح نييرصملا نإ مث

 حلاصلا كلملا هنم فاخف ؛ةيضرملا ةريسلا اهلهأ ىف راسو «ةيرصملا رايدلا كلمو

 ىلع هنودجني مهنأ ىلع جنرفلا عم حلطصاو « بارشلاو ماعطلا هعنم افوخ ليعامسإ

 نوصح نم كلذ ريغو فيقثلاو دفص مهيلإ ملسو «بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا

 ةشف «نينمؤملا هللا دابع هب اولتاقيل حالسلا ءارشل قشمد جنرفلا لخدو ؛نيملسملا

 اوتفتساف «حالسلاب نيشيعتملا نم نييندتملا ىلعو ةميظع ةقشم خيشلا ىلع كلذ

 :لاقف «حالسلا جنرفلا ةعيابم ىف خيشلا

 مكناوخإ هب اولتاقيل هنورتشي مهنأ نوققحتت مكنأل ؛مهتعيابم مكيلع مرحي
 . نيملسملا

 نم هلوزن لبق نيتبطخلا نم غرف اذإ هب وعدي ناك ربنملا ىلع ءاعد ددجو
 «كودع هيف لذتو «كيلو هيف زعت ادشر ارمأ ةمألا هذهل مربأ مهللا :وهو ربنملا

 ءاعدلاو نيمأتلاب نولهتبي سانلاو «كتيصعم نع هيف ىهتننو «كتعاطب هيف لمعنو

 اوفرحو ء«كلذب ناطلسلا ناطسلا ناوعأ بتاكف ء«نيدحلملا ىلع رصنلاو نيملسملل
 .خيشلا لاقتعاب هباتك ءاجف هوفرخزو لوقلا

 هيلع طرتشا نأ دعب هجرخأف ليعامسإ حلاصلا و

 ىف هل حسفي نأ هيلع اضيأ خيشلا طرتشاو «دحأب عمتجي الو هتيب ڊ مزلیو یتفی ال هنأ

 لوخد ىفو ءامهيلإ ةجاح تعد نإ نيزم وأ بيبطب عامتجالا ىفو ةعمجل ةالص
 .مامحلا

 «سدقملا تيب ىلإ هنع حزتنا مث «قشمدب هراد ىف ةدم ماقأف «كلذ ىلإ هباجأف

 ةدم هدنع ماقأو هذخأو قيرطلا هيلع عطقف ءروفلا ىف دواد رصانلا كلملا هافا وف

 حلاصلا ءاج مث «ةدم هب ماقأو سدقملا تيب ىلإ لقتنا مث «بوطخ هعم هل ترجو

 ىلإ مهشويجو مهركاسعب جنرفلا كولمو ةامح بحاص روصنملا كلملاو ليعامسإ

 ىلإ هصاوخ ضعب ليعامسإ حلاصلا ريسف ؛ةيرصملا رايدلا نودصقي سدقملا تيب
 هدعتو هلزنتستو فطلتلا ةياغ هعم فطلتتو ىليدنم هل عفدت :هل لاقو ءهليدنمب خيشلا
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 كنشاخ نإو «ءىلع هب لخداف كقفاو اذإف ءلاحلا نسحأ ىلع هبصانم ىلإ هدوعب
 .ىتميخ بناج ىلإ ةميخ ىف هلقتعاف

 :هل لاق مث «هتنیالمو هتفطالمو هتسایس یف عرش خیشلاب لوسرلا عمتجا املف

 ال ناطلسلا دي لبقت نأ ةدايزو هيلع تنك امو كبصانم ىلإ دوعت نأ نيبو كنيب

 . ريغ
 د فأ ا غ اف يود لق ةاضرا ااو نكس

 .هب مكالتبا امم ىنفاع ىدذلا هلل دمحلا ا

 .كلقتعأ الإو كنم بلطي ام ىلع قفاوت مل نإ ىل مسر دق :هل لاقف

 .مكل ادب ام اولعفا :هل لاقف

 نآرقلا أرقي خيشلا ناكو ء«ناطلسلا ةميخ بناج ىلإ ةميخ ىف هلقتعاو هذخأف
 :اولاق ء«نآرقلا ارقي ىذلا اذه نوعمس :جنرفلا كولمل اموي لاقف «هعمسي ناطلسلاو
 نوصح مكل ىميلست ىلع هراكنإل هتسبح دقو ء«نيملسملا سوسق ربكأ اذه :لاق «معن

 تيب ىلإ ءاجف هتجرخأ مث «هبصانم نعو قشمدب ةاطفلا نع هتازقو نيملسملا
 .مكلجأل هلاقتعاو هسبح تددج دقو «سدقملا

 .اهقرم انبرشو هيلجر انلسغل اسيسق اذه ناك ول :جنرفإلا كولم هل لاقف

 ركاسع اولتقو ةيدمحملا ةمألا للا رصنو ةيرصملا ركاسعلا تءعاج مث

 كاملا ناطلسلا هيلع لبقأف «ةيرصملا رايدلا ىلإ ءاجف «خيشلا هللا ىجنو «جنرفإلا

 ءاهءاضقو رصم ةباطخ هالوو - ىلاعت هللا همحر - بويأ نيدلا مجن حلاصلا

 .ةرهاقلاو رصمب دجاسملا ةرامع هيلإ ضوفو -
 يكحلا نع هسفن لزع مث «بئاجعو بئارغ تايالولا كلت ىف هل قفتاو

 هنم هسفن لزع مث «ةدم هرشابف «هيلإ هدر ىف - ىلاعت هللا همحر - ناطلسلا فطلتف

 مث «ةدم هرشابف ءهيلإ هدر ىف - ىلاعت هللا همحر - ناطلسلا عم فطلتو ءةينات ةرم

 ءهل هاضمأف ءهسفنل هلزع ءاضمإ ىف ناطلسلا عم فطلتو «ةيناث ةرم هنم هسفن لزع

 .ًاديلقت مهنم مكاح لكل بتكو «ماكحلا نم هباون عيمج ىقبأو



o 

 .ةيزعملا ةرهاقلاب ةيحلاصلا ةسردملا سيردت هال و مث

 - ىلاعت هللا همحر - ةروصنملاب بويأ نيدلا مجن حلاصلا كلملا تام مث

 .نيدلل ٌرصان دهاجم وهو

 ترسكناو اهكلمف ءةيرصملا رايدلا ىلإ هاشناروت مظعملا كلملا هنبا لصؤ مث

 .ةلماعم نسحأب خيشلا لماعو «هتلود ىف ةجنرفلا

 ونب ىضقنا مث «كلّهلا ردقمو كولملا.كلم ناحبسف ءىلاعت هللا ىلإ لقتنا مث
 .لقاع هب رتغی ال لئاز لظک وأ لئاقلا مالحأك ناكر «بويأ

 الو ءةلماعم نسحأ خيشلا لماع مهنم لكو «كارتألا ىلإ ةلودلا تراص مث

 همرتحيو همظعي ناك هناف - هللا همحر - نيدلا نكر رهاظلا كلملا ناطلسلا اميس

 .هتراشإو هترضحب ةفيلخلا ماقأو ءهيواتفو هلاوقأ دنع فقيو «هرادقم فرعيو -

 محوي ىف ةسورحملا ةرهاقلاب ةيحلاصلا ةسردملاب هتلود ىف خيشلا ةافو تناكو

 هيلع نزحو «ةئامتسو نيتس ةنس ىف «ىلوألا ىدامج نم عساتلا ءرصعلا ليبق تبسلا

 موي یف هنفد روضحو هشعن لمحو هتزانج عییشتل هدانجأو هتصاخو «هءارمأ عیشو

 . رهظلا لبق مطقملا حفسب دحألا

 ولو «بجعتملا اهنم بجعتي ايابخ اهياوطو اهياوز ىف تايلامجإ هدهو

 همحر - یدلاو هريس یرجم یرجی ام هنم ءاجل هطسبو كلذ حرش تمرو تغرفت

 هنع ىضريو همحري ىلاعت هللاو «فلخلا ىلع اهب قوفيو فلسلا محازي -ىلاعت هلل
 اشد ارك هك لسو ةكتضو هلا ودنخج اديس ىلع تا رف و هو ها لاو

 .نيدلا موي ىلإ

 حيیحصت

 لوغاشلا نم رلا دبع دمح

 ثارتلا قيقحو ىملعلا ثحبلل ةفيرشلا ةضورلا بكم

 Y.TAI01.—0\. 40۹۷0. :تٿ
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